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o reFerencyJnyM i konSekUtyWnyM 
inStrUMencie BaZoWyM opcJi rZecZoWycH

Wprowadzenie

Koncepcja wyceny inwestycji rzeczowych z wykorzystaniem teorii opcji 
znana jest od drugiej połowy lat 70. XX wieku. Ma ona swój początek w pracy 
Myersa1, który zauważył, że sposób myślenia o inwestycjach rzeczowych może 
być analogiczny do rozumienia opcji finansowych. Myers postrzegał okazje in-
westycyjne jako opcje wzrostu, nadające procesowi wyceny zupełnie nowe obli-
cze „opcji rzeczowych”.

Ze względu na przydatność analizy opcji rzeczowych (real options analy-
sis – ROA) w zakresie wyceny tzw. elastyczności decyzyjnej (rozumianej jako 
możliwość czekania z podjęciem inwestycji bądź modyfikowania przyjętych pier-
wotnie strategii operacyjnych) wielu naukowców zaczęło upatrywać w tej meto-
dzie potencjalnie uniwersalnego narzędzia mogącego stanowić remedium na bo-
lączki związane z niedoskonałościami klasycznych technik oceny efektywności 
ekonomicznej przedsięwzięć (analizy DCF). ROA posiada potencjał dokonywa-

1 S.C. Myers: Determinants of Capital Borrowing. „Journal of Financial Economics” 1977, Vol. 5, 
No. 2, s. 147-176.
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nia miarodajnych wycen aktywów oraz formułowanie optymalnych strategii roz-
wojowych przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach ryzyka.

Metodyka wyceny opcji rzeczowych została zaadaptowana zatem wprost 
z teorii opcji finansowych – uznano, że sposób wyceny tych drugich może być za-
adaptowany do określania wartości pierwszych. W tym celu konieczna była iden-
tyfikacja rzeczowych odpowiedników parametrów modelu finansowego. Pierw-
sze aplikacje ROA zrealizowane zostały na przykładach przedsięwzięć z branży 
geologiczno-górniczej2. Dostrzegając paralele występujące pomiędzy cechami 
projektów górniczych a opcji finansowych (tabela 1), budowano algorytm (w tzw. 
modelu ciągłym), analogiczny do zaproponowanego przez Blacka, Scholesa3 
i Mertona4, wymagający percepcji skomplikowanych zagadnień z zakresu mate-
matyki wyższej oraz spełnienia wielu założeń teoretycznych. Zakładano więc wy-
stępowanie pojedynczego źródła niepewności – instrumentu bazowego5, za który 
przyjmowano zwykle cenę (spot) surowca mineralnego, zmieniającą się w sposób 
standardowy (czyli zgodnie z geometrycznym ruchem Browna – geometric Brow-
nian motion, GBM, lub procesem od niego pochodnym). Przyjmowanie ceny jako 
aktywów podstawowych wiązało się z możliwością zidentyfikowania dla niej in-
strumentu bliźniaczego (ceny futures), co umożliwia wycenę w warunkach bra-
ku arbitrażu i zupełności rynku. Następnie konstruowano portfel obejmujący dłu-
gą pozycję w stosunku do produkcji kopalni (long in mine) i krótką w kontraktach 
terminowych na surowiec. Aby tak skonstruowany portfel był portfelem bez ryzy-
ka, w kalkulacjach uwzględniano parametr określający deterministyczny związek 
pomiędzy cenami spot i futures – tzw. premię z tytułu możliwości dysponowania 
towarem na składzie (convenience yield – CY), która w przemyśle surowcowym 
pełni rolę stałej dywidendy6. W kolejności formułowano wreszcie cząstkowe rów-

2 M.J. Brennan, E.S. Schwartz: A New Approach to Evaluating Natural Resource Investments. 
„Midland Corporate Finance Journal” 1985, No. 3, s. 37-47; M.J. Brennan, E.S. Schwartz: Eval-
uating Natural-Resource Investments. „Journal of Business” 1985, Vol. 58, No. 2, s. 135-157; 
J.L. Paddock, D.R. Siegel, J.L. Smith: Option Valuation of Claims on Real Assets: the Case of 
Offshore Petroleum Leases. „Quarterly Journal of Economics” 1988, Vol. 103, No. 3, s. 470-508.

3 F. Black, M. Scholes: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. „Journal of Political 
Economy” 1973, No. 81.

4 R.C. Merton: Theory of Rational Option Pricing. „Bell Journal of Economics and Management 
Science” 1973, No. 4 (Spring).

5 Aktywa (instrument, walor) bazowe(y), aktywa (instrument, walor) podstawowe(y) (underlying 
security, underlying asset) – instrument finansowy, którego dotyczy kontrakt opcyjny.

6 P. Saługa, Z. Grudziński: Określenie zmienności cen i premii z tytułu składowania (convenience 
yield) dla węgla kamiennego. W: Polityka Energetyczna, tom 12, z. 2/2. IGSMiE PAN, Kraków 
2009, s. 525-542; K. Pera, P. Saługa: Estimation of Price Volatility and the Convenience Yield 
– a Study Based on Zinc and Lead Example. W: Research Papers of Wrocław University of Eco-
nomics No. 38 – Financial Sciences, 5. Ed. K. Jajuga. Wrocław 2011, s. 114-130.
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nanie różniczkowe, wiążące wartość instrumentu pochodnego z wartością waloru 
bazowego oraz stopą wolną od ryzyka, przekształcając je z wykorzystaniem lema-
tu Itô i rozwiązując analitycznie lub numerycznie przy założonym warunku krań-
cowym oraz warunkach brzegowych. 

Tabela 1

Porównanie terminologii opcji finansowej i rzeczowej na przykładzie 
niezagospodarowanych własności górniczych

Opcja finansowa Opcja rzeczowa 
(niezagospodarowana własność górnicza)

bieżąca cena akcji wartość bieżąca zasobów zagospodarowanych
wariancja stopy zwrotu z akcji wariancja tempa zmiany wartości zagospodarowanych zasobów
cena wykonania koszt jednostki zagospodarowania zasobów 

dywidenda roczny przepływ pieniężny netto, 
premia z tytułu możliwości dysponowania towarem na składzie

Źródło: J.L. Paddock, D.R. Siegel, J.L. Smith: Option Valuation of Claims on Real Assets: the Case of Offshore 
Petroleum Leases. „Quarterly Journal of Economics” 1988, Vol. 103, No. 3, s. 470-508.

Skomplikowanie algorytmu wyceny opcji w modelu ciągłym było głów-
ną barierą rozprzestrzeniania się analizy opcji rzeczowych w przemyśle, gdzie 
wszelkie innowacje powinny charakteryzować się stosunkowo niskim stopniem 
złożoności – teoria wyceny opcji rzeczowych stanowiła więc początkowo atrak-
cyjny przedmiot badań wyłącznie w kręgach akademickich. Jednak od połowy lat 
90. XX wieku ROA spotyka się również z systematycznie rosnącym zaintereso-
waniem ze strony środowisk przemysłowych i finansowych. W tym czasie poczy-
niono wiele kroków, których celem było znaczne uproszczenie rachunku wyceny 
opcji, uzyskane głównie dzięki:

wprowadzeniu modeli kratownicowych (w tym w szczególności drzew dwu-1) 
mianowych),
wprowadzeniu pojedynczego – zagregowanego instrumentu bazowego (war-2) 
tości bieżącej brutto przedsięwzięcia), rozwijającego się w czasie zgodnie 
z tzw. zmiennością skonsolidowaną,
przyjęciu założeń, że:3) 

instrument bazowy zmienia się w sposób standardowy (czyli zgodnie  –
z geometrycznym ruchem Browna lub procesem pochodnym),
poziomy parametrów zmienności przedsięwzięcia oraz stopy procentowej  –
wolnej od ryzyka są stałe w czasie,
do poprawnej wyceny opcji w warunkach braku arbitrażu nie jest potrzeb- –
ne istnienie instrumentu bliźniaczego, replikującego wypłaty z przedsię-
wzięcia będącego przedmiotem zainteresowania (walorem bliźniaczym 
jest jego wartość NPV) – założenie MAD (marketed asset disclaimer).
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Koncepcja wyceny bazująca na wyżej wymienionych innowacjach, nazy-
wana popularnie tzw. podejściem MAD, pozostaje obecnie najczęściej stosowa-
ną w praktyce metodyką wyceny opcji rzeczowych. Jest ona propagowana przez 
wiele autorytetów z dziedziny wyceny opcji, w tym m.in. Trigeorgisa, Copelanda, 
Kollera i Murrina, Brealeya, Myersa, Copelanda i Antikarova7.

Okazuje się jednak, że rzeczywistość odbiega dalece od modeli konstruowa-
nych na podstawie przedstawionych powyżej założeń i modyfikacji, gdyż w więk-
szości przypadków modele te w żaden sposób nie przystają do realnych sytuacji. 

1. instrument bazowy opcji rzeczowych

Jak już wspomniano, do pewnego czasu modele wyceny opcji rzeczowych 
były bardzo zbliżone do określonych dla ich finansowych poprzedniczek. Instru-
mentem bazowym projektów rzeczowych były kategorie ekonomiczne – w zna-
komitej większości przypadków ceny; przyjmowano tym samym, że pozosta-
łe parametry przepływów pieniężnych są znane i pewne, a zmienność ceny jest 
zmiennością całego przedsięwzięcia. 

Takie podejście było jednakowoż podważane – krytycy stali na stanowisku, 
że w przypadku inwestycji rzeczowych oprócz ceny, która jest zwykle powiąza-
na z rynkiem i dla której można skonstruować instrument bliźniaczy, istnieje wię-
cej źródeł niepewności, których oddziaływanie na przedsięwzięcie jest istotne. 
Ponadto wskazywano, że zmienność pojedynczego parametru nie odzwierciedla 
zmienności przedsięwzięcia.

Z czasem pojawiły się również modele wyceny opcji przyjmujące inne źródło nie-
pewności (np. koszty), a w końcu opracowania analizujące dwa źródła niepewności.

W ostatnich dekadach w założeniach teorii opcji rzeczowych dokonano istot-
nej zmiany w zakresie kwalifikacji aktywów bazowych, której treścią było odej-
ście od zmiennych rozproszonych (cen, kosztów itp.) i przejście do miary zagre-
gowanej – wartości projektu brutto (gross present value – PV)8, rozumianej jako 

7 L. Trigeorgis: Real Options – Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The 
MIT Press, Cambridge, London 1996, s. 427; T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Valuation: Meas-
uring and Managing the Value of Companies (3rd edition). John Wiley and Sons, New York 2000; 
R.A. Brealey, S. Myers: Principles of Corporate Finance (6th edition). Irvin, McGraw-Hill 2000; 
T. Copeland, V. Antikarow: Real options. A practitioner’s guide. Texere, New York-London 2001.

8 Wartość PV jest instrumentem bazowym dla opcji: czekania, likwidacji, rozszerzenia/zmniejsze-
nia skali przedsięwzięcia; dla opcji wstrzymania/wznowienia produkcji aktywami bazowymi są 
zwykle przychody roczne. P. Saługa: Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geo-
logiczno-górniczych. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167. IGSMiE PAN, Kraków 2011, s. 269.
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równowartość NPV powiększona o wielkość nakładów inwestycyjnych. Utrzy-
mano tym samym istnienie pojedynczego instrumentu bazowego, co pozwoliło na 
zachowanie stosunkowej prostoty rachunku.

1.1. Model zmian instrumentu bazowego w podejściu Mad
Jak wspomniano, podejście bazujące na założeniu MAD zakłada, że PV 

zmienia się w czasie zgodnie z procesem stochastycznym – geometrycznym ru-
chem Browna.

Koncepcja o stochastycznym charakterze zmian instrumentów finansowych 
bierze swój początek od pracy Bacheliera9, który do opisu zmian cen akcji w cza-
sie wykorzystał model arytmetycznego ruchu Browna (arithmetic Brownian mo-
tion – ABM) i na bazie tego procesu wyprowadził wzór na cenę opcji ponad 70 lat 
przed publikacją pracy Blacka i Scholesa. Koncepcje zaproponowane przez Ba-
cheliera uznane zostały za nierealistyczne (głównie z uwagi na fakt, że ABM do-
puszcza występowanie wartości ujemnych, co w przypadku cen jest niemożliwe) 
i z czasem zapomniane. 

Do pomysłu charakterystyki zmian cen w czasie za pomocą procesu Wie-
nera powrócono w latach 50. i 60. XX wieku. Prace Kendalla, Robertsa, Osbor-
ne’a i Samuelsona10 pozwoliły na urealnienie modelu zaproponowanego przez 
Bacheliera dzięki przyjęciu założenia, że zgodnie z procesem ABM nie zmienia-
ją się ceny, lecz ich logarytm naturalny. Tym samym został sformułowany pro-
ces geometrycznego ruchu Browna. Model GBM znalazł szerokie uznanie i roz-
powszechnienie w świecie finansów – jak już wspomniano, w 1973 roku Black 
i Scholes, a następnie Merton, przyjęli go jako osnowę stworzonego modelu wy-
ceny opcji finansowych. 

Uzasadnienie dla założenia o geometrycznym charakterze zmian PV ma swe 
źródło w udowodnionym przez Samulesona11 twierdzeniu, że jeśli tylko inwe-

9 L. Bachelier: Théorie de la speculation. Annales Scientifiques de l’Ecole Normale Supérieure 
1900, Nr 17, s. 21-86.

10 M.S. Kendall: The Analysis of Economic Time Series – Part I: Prices. „Journal of the Royal 
Statistical Society” 1953, Series A 66, s. 11-25; H.V. Roberts: Stock Market Patterns and Finan-
cial Analysis: Methodological Suggestions. „Journal of Finance” 1959, No. 14, s. 1-10; M.F.M. 
Osborne: Brownian Motion in the Stock Market. „Operations Research” 1959, No. 7, s. 145-173; 
M.F.M. Osborne: Periodic Structure in the Brownian Motion of Stock Prices. „Operations Re-
search” 1962, No. 10, s. 345; P.A. Samuelson: A Rational Theory of Warrant Pricing. „Industrial 
Management Review” 1965, No. 6 (Spring), s. 13-32.

11 P. Samuelson: Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. „Industrial Manage-
ment Review” 1965, s. 41-49.
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storzy posiadają kompletną informację na temat przepływów pieniężnych, pro-
ces zmian stopy zwrotu z papieru wartościowego jest błądzeniem losowym – nie-
zależnie od oczekiwanego przyszłego układu tych przepływów. W konsekwencji 
oznacza to, że właściwie antycypowane ceny fluktuują losowo, a więc zmiana 
wartości aktywów następuje zgodnie z błądzeniem przypadkowym. W konse-
kwencji przyjęto, że tak musi się również zachowywać wartość PV12. 

Przyjęcie założenia, że zmiany PV fluktuują w czasie według geometrycz-
nego ruchu Browna oznacza, że wartości procesu rozkładają się zgodnie z roz-
kładem logarytmiczno-normalnym, a zatem instrument bazowy nie może osiągać 
wartości ujemnych. Można więc domniemywać, że GBM nie stanowi dobrego 
opisu zmian aktywów bazowych, gdyż – jak to zostanie pokazane w dalszej części 
– PV projektu może w rzeczywistości przyjmować takie wartości. Oczywistość ta 
zdaje się być jednak niedostrzegana, co może wynikać z przeświadczenia, że war-
tość rynkowa projektu nie może być ujemna. Jak pokazano13, zastąpienie GBM 
modelem ABM (dopuszczającym występowanie wartości ujemnych) również nie 
rozwiązuje problemu – trudno więc dostarczyć argumentów, że PV zmienia się 
w czasie zgodnie z jakimkolwiek procesem stochastycznym.

Abstrahując od tego, czy stosowanie dla PV standardowego (stochastycz-
nego) schematu zmian w czasie jest uzasadnione, czy nie, w przypadku przyję-
cia takiego modelu istotnym wyzwaniem, jakie stoi przed analitykiem, jest osza-
cowanie zmienności skonsolidowanej jako wypadkowej zmienności budowanej 
na podstawie niepewności poszczególnych parametrów występujących w arkuszu 
przepływów pieniężnych. Zmienność skonsolidowaną określa się z wykorzysta-
niem jednej z następujących metod14: 

logarytmicznych stóp zwrotu z przepływów pieniężnych lub cen akcji (1) lo-
garithmic cash flow returns or logarithmic stock price returns approach – 
LCFR/LSPR),
logarytmicznych stóp zwrotu z wartości bieżącej (2) logarithmic present value 
returns approach – LPVR),
autoregresji z heteroskedastycznością warunkową (3) generalized autoregressi-
ve conditional heteroskedasticity – GARCH),
eksperckiej,4) 
rynkowych analiz porównawczych.5) 

12 T. Copeland, V. Antikarow: Op. cit.
13 P. Saługa: Elastyczność decyzyjna…, op. cit.
14 J. Mun: Real Options Analysis – Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and 

Decisions. Wiley, Hoboken, New Jersey 2006, s. 290.
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Najbardziej popularną z nich jest metoda LPVR, wykorzystująca symulację 
Monte Carlo, jednak stosowanie wszystkich z wymienionych sposobów określa-
nia zmienności istotnie zwiększa w rachunku rolę czynnika subiektywnego.

1.2. instrument bliźniaczy waloru bazowego w podejściu Mad
Zmiana w kwalifikacji aktywów bazowych opcji rzeczowych spowodowała 

pojawienie się drugiego istotnego problemu natury teoretycznej – kwestii dotrzy-
mania założenia o wymogu istnienia instrumentu bliźniaczego, niezbędnego do 
określenia sprawiedliwej ceny opcji w warunkach braku arbitrażu i ryzyka (ziden-
tyfikowanie takiego waloru na rynkach jest praktycznie niemożliwe). Ów problem 
teoretyczny rozwiązany został, jak już wspomniano, w sposób bezprecedensowy 
– przez przyjęcie kontrowersyjnego założenia, że walorem bliźniaczym projektu 
rzeczowego jest ten sam projekt bez elastyczności (założenie MAD). Wartość zak-
tualizowana netto jest więc surogatem wartości rynkowej przedsięwzięcia (NPV 
„udaje” wartość rynkową jego hipotetycznych aktywów bliźniaczych). 

Założenie, że subiektywnie oszacowana NPV jest wartością, którą osiągnąłby 
projekt, gdyby podlegał obrotowi rynkowemu – pomija jednocześnie możliwość 
określenia jego aktywów bliźniaczych, a tym samym przekreśla również ewentu-
alność zidentyfikowania takich walorów dla jakichkolwiek jego zmiennych – np. 
cen. W konsekwencji, z wyjątkiem stopy dyskontowej „dostosowanej do ryzyka” 
(risk-adjusted discount rate – RADR), założenie to ignoruje w zupełności wszelkie 
inne związki danego przedsięwzięcia z rynkiem. Subiektywne szacowanie wszyst-
kich zmiennych może oznaczać możliwość skorzystania z arbitrażu, jeśli tylko ja-
kieś elementy przedsięwzięcia mają swoje rynkowe odpowiedniki. Jeśli więc takie 
aktywa bliźniacze istnieją, podejście MAD traci swoje uzasadnienie teoretyczne.

Powyższe argumenty skłaniają do wysnucia wniosku, że stosowanie podej-
ścia MAD może być uzasadnione jedynie w przypadkach, gdy pomiędzy wyce-
nianym projektem lub jego parametrami a rynkami finansowymi nie występują 
żadne istotne relacje i związki.

2. instrument referencyjny i konsekutywny

Przyjęcie w teorii opcji rzeczowych jako instrumentu bazowego wartości 
bieżącej brutto jest logiczne i przekonująco uzasadnione. Przedsiębiorcy i inwe-
storzy podejmując decyzję biorą pod uwagę poziom tej wartości.
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Pytanie o model zmian PV pozostaje więc problemem otwartym – w istocie: 
zmienność wartości PV uzależniona jest od zmienności najważniejszych niepew-
nych kategorii ekonomicznych przedsięwzięcia (głównie cen i kosztów); jej wiel-
kość uwarunkowana jest aktualnymi poziomami tych zmiennych oraz przyjętym 
modelem kalkulacji przepływów pieniężnych. 

Zalety analizy opcji rzeczowych są bezsporne – dlatego też odrzucenie zało-
żenia MAD niesie z sobą konieczność zaproponowania alternatywnego podejścia, 
które umożliwiałoby jednak logiczne i prawidłowe przeprowadzanie rachunku 
opcyjnego dla projektów rzeczowych. Logicznym wyjściem z problemu wyda-
je się być powrót do modelowania tych parametrów przedsięwzięć, które mają 
swoje notowane na rynkach instrumenty bliźniacze i których zmiany mogą być 
ewidentnie opisywane za pomocą procesów stochastycznych (np. ceny surowców 
mineralnych). Pozwala to na zachowanie poprawności formalnej i spójności teo-
retycznej.

Dysponując modelami zmienności w czasie (drzewami dwumianowymi) naj-
ważniejszych zmiennych, można w sposób pośredni określić zmienność wartości 
PV przez odpowiednią adiustację przepływów pieniężnych. W takiej sytuacji wy-
stępują więc dwa etapy modelowania: pierwotne – najważniejszych zmiennych, 
które mają swe instrumenty bliźniacze oraz wtórne – wartości PV przez adiusta-
cję cash flows. Aktywa modelowane bezpośrednio (kategorie ekonomiczne) skon-
kretyzowane zostały jako „referencyjny”, natomiast wtórnie (PV) – jako „konse-
kutywny” instrument bazowy15. 

Referencyjny instrument bazowy (referential underlying instrument) można 
więc określić jako walor, który ma swoje notowane na rynku aktywa bliźniacze 
i którego zmiany w czasie modelowane są w sposób bezpośredni.

Z kolei konsekutywny instrument bazowy (consecutive underlying instru-
ment) można zdefiniować jako walor podstawowy opcji rzeczowych modelowa-
ny w sposób wtórny – w zależności od poziomów referencyjnych instrumentów 
bazowych. 

Decyzje i kalkulacje odnoszone są w stosunku do występujących poziomów 
konsekutywnego instrumentu bazowego. 

Oczywiście w przypadku modelowania więcej niż jednego referencyjnego in-
strumentu bazowego następuje istotne skomplikowanie algorytmu, jako że opcja 
prosta przechodzi w złożoną (tęczową). Problem staje się tym poważniejszy, im 
występuje większa liczba instrumentów referencyjnych – w sytuacji modelowa-
nia dwóch parametrów instrument konsekutywny PV zmienia się w drzewie czte-
romianowym, natomiast trzech – ośmiomianowym (zgodnie z formułą 2n).

15 P. Saługa: Elastyczność decyzyjna…, op. cit.
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W sytuacji wyceny projektów rzeczowych gros niepewności związanych jest 
z ceną – w wielu przypadkach inwestorzy mogą w dużym stopniu być pewni co 
do poziomu kosztów i wielkości produkcji, dlatego skłonni są uznawać modelo-
wanie ceny za wystarczające16. 

Przykład modelowania referencyjnego i konsekutywnego instrumentu bazo-
wego ilustruje rys. 117, przedstawiający drzewa dwumianowe ceny, przepływów 
pieniężnych i wartości PV dla hipotetycznego 3-letniego projektu X, generujące-
go w latach od t = 1 do t = 3 przepływy pieniężne w postaci:

CFt = (St – Kt) (1 – tax)Q,                                     (1)
gdzie:
CFt – przepływ pieniężny w roku t (tys. PLN),
St – cena w roku t (tys. PLN),
Kt – koszty operacyjne (PLN/Mg),
tax – stawka podatku (19%), 
Q – roczna wielkość produkcji (tys. Mg).

Założono, że jedynym źródłem niepewności – referencyjnym instrumen-
tem bazowym – jest cena towaru, która fluktuuje w czasie zgodnie z geometrycz-
nym ruchem Browna, ze zmiennością 25% (przyjęto, że walorem bliźniaczym 
jest cena futures). Pozostałe parametry są znane i stałe w czasie: Kt = 8 PLN/Mg, 
Q = 10 tys. Mg/rok; stopa RADR = 10%, stopa wolna od ryzyka, rf = 5%.

W części B rys. 1 przedstawiono dwumianowe drzewo iloczynowe instru-
mentu referencyjnego, w części C – drzewo przepływów pieniężnych uzyskane 
w wyniku adiustacji, natomiast w części D – drzewo zmian instrumentu konse-
kutywnego (PV). W węzłach tej ostatniej kratownicy występuje wypłacanie „dy-
widend” – poszczególnych cash flows, które powodują zmniejszanie oczekiwanej 
wartości projektu brutto PV. Konstruując drzewo w modelu iloczynowym nale-
ży zwrócić uwagę, aby odprowadzane „dywidendy” były wprost proporcjonalne 
do relacji oczekiwanych wartości CF i PV w węźle. Pozwala to na uzyskanie re-
kombinacji kratownicy.

16 Dla parametrów innych niż cena (np. kosztów) trudno jest zidentyfikować rynkowe instrumenty 
bliźniacze (nie istnieją dla nich rynki terminowe); ryzyko związane z pozostałymi parametrami 
projektu można więc wyrazić w stopie dyskontowej bądź wykorzystując subiektywne prawdopo-
dobieństwa i funkcje użyteczności (analiza decyzyjna).

17 P. Saługa: Elastyczność decyzyjna…, op. cit.
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Rys. 1. Przykład przedsięwzięcia (projekt X) o ujemnych wartościach przepływów pieniężnych 
i wartości bieżącej brutto

Źródło: P. Saługa: Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych. Studia, 
Rozprawy, Monografie nr 167. IGSMiE PAN, Kraków 2011, s. 269.

Przedstawiony przykład dowodzi, że PV może przyjmować wartości ujem-
ne (jeśli relacja cen do kosztów jest niekorzystna, występują ujemne wartości 
przepływów oraz, w konsekwencji, negatywne wartości PV), oraz że zmienności 
(i prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka) instrumentu referencyjne-
go i konsekutywnego mogą się istotnie od siebie różnić (tu: prawdopodobieństwo 
zmiany ceny w górę wynosi 0,53, natomiast wartości PV – 0,44). W tym kontek-
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ście za interesujące zagadnienie można uznać sformułowanie zależności pomię-
dzy zmiennością instrumentu referencyjnego i konsekutywnego.

Rys. 2 z kolei pokazuje, że dla opcji czekania modelowanie pierwotne i wtór-
ne zmienia strukturę drzewa instrumentu konsekutywnego w zależności od mo-
mentu jej wykonania. Wynika to z różnego umiejscowienia w czasie tych samych 
przepływów pieniężnych. 

Rys. 2. Projekt X – drzewa dwumianowe ceny, przepływów pieniężnych i wartości PV w przypadku 
rocznego odroczenia podjęcia przedsięwzięcia

Źródło: Ibid.
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Ilustracja przedstawia ten sam przykład, co powyżej, z założeniem, że inwe-
stor ma możliwość podjęcia realizacji projektu o rok później. Dwumianowe drze-
wo zmian ceny produktu pozostaje bez zmian – inwestor zakłada, że cena dzi-
siejsza – na poziomie 10 PLN/Mg w roku 1 może osiągnąć poziom 12,84 lub 
7,79 PLN/Mg, w roku 2 – 16,49, 10,00 lub 6,07 PLN/Mg, w roku 3 – 21,17, 12,84, 
7,79 lub 4,72 PLN/Mg oraz w roku 4 – 27,18, 16,49, 10, 6,07 lub 3,68 PLN/Mg 
(rys. 2B). Zainicjowanie projektu w roku 1 (rys. 2C) oznacza więc, że pierwszy 
przepływ pieniężny, który wystąpi w roku 2, może przyjąć trzy wartości – 68,75, 
16,20 lub 15,67 tys. PLN, przepływ drugi, otrzymywany w roku 3 – odpowiednio 
– cztery możliwe wartości: 106,68, 39,21, -1,72 lub -26,54 tys. PLN, natomiast 
trzeci – pięć potencjalnych wartości: 155,38, 68,75, 16,20, -15,67 lub -35 tys. 
PLN. O ile schemat zmian cen jest stały i niezmienny, o tyle różne momenty roz-
poczęcia w czasie tego samego projektu (realizacji opcji) determinują – uzależ-
nioną od drzewa ceny – inną kratownicową strukturę przepływów.

W efekcie drzewo zmian wartości instrumentu konsekutywnego – wartości 
PV (rys. 2D), stanowiące bezpośrednie nawiązanie do wartości występujących 
w węzłach kratownicy zmian ceny, ma układ odmienny od przedstawionego na 
rys. 1D, zakładającego niezwłoczne rozpoczęcie inwestycji (pierwszy przepływ 
pieniężny uzyskiwany jest w roku pierwszym, drugi – w drugim itd.). Przesunię-
cie momentu podjęcia przedsięwzięcia o rok oznacza, że kolejne przepływy pie-
niężne adiustowane są innymi cenami, niż w przypadku inicjacji natychmiasto-
wej. Ewentualne odłożenie inwestycji o kolejny rok itd. oznaczałoby jeszcze inną 
strukturę zmian wartości bieżącej brutto.

Powyższe obserwacje mają istotne znaczenie w kontekście kalkulacji warto-
ści strategicznej przedsięwzięcia z opcją czekania – rachunek będzie ulegał kom-
plikacji, gdyż w zależności od momentu wykonania tej opcji w poszczególnych – 
tych samych – węzłach będą obliczane i porównywane inne wartości PV. 

Dla przykładowego projektu X drzewo zdarzeń wartości PV dla opcji czeka-
nia – powstałe w wyniku nałożenia kratownic z części ilustracji 1D i 2D – przed-
stawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Złożone drzewo dwumianowe instrumentu konsekutywnego projektu X dla opcji czekania (ko-
lorem szarym oznaczono wielkości i linie występujące w przypadku, gdy nie ma czekania)

podsumowanie i wnioski 

Analiza opcji rzeczowych ROA staje się aktualnie atrakcyjną, coraz czę-
ściej stosowaną przez instytucje finansowe i wymaganą przez banki metodą oce-
ny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć, zwykle uzupełniającą kalkulacje 
wykonane z zastosowaniem techniki DCF. 

Wśród niekwestionowanych atutów analizy opcji rzeczowych należy wy-
mienić przede wszystkim możliwość wyceny dotychczas niemierzalnych cech in-
westycji, występujących pod pojęciem tzw. elastyczności decyzyjnej i wyrażają-
cych się w możliwościach:

odkładania przedsięwzięcia w czasie (wybór najlepszego momentu rozpoczę-1) 
cia inwestycji – timing),
wprowadzania zmian/odchodzenia od przyjętego pierwotnie harmonogramu 2) 
inwestycji w kierunku bardziej korzystnych scenariuszy (modyfikacja strate-
gii operacyjnych).
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Należy pokreślić, że elastyczność osiąga największe wartości, gdy jednocze-
śnie:

występuje wysoka niepewność,1) 
menadżerowie mają możliwości reagowania na jej ewentualne skutki.2) 
Algorytm metody wyceny opcji jest pozornie prosty. Wystarczy poprawnie 

zbudować stochastyczny model zmian instrumentu podstawowego, na którym są 
określone opcje, zidentyfikować jego walor bliźniaczy, a następnie skonstruować 
portfel replikujący wypłaty z instrumentu bazowego i opcji, umożliwiający prze-
prowadzenie jej wyceny w warunkach braku arbitrażu, neutralności względem ry-
zyka i zupełności rynku. 

Niemniej jednak do początku lat 90. XX wieku rozpowszechnienie analizy 
opcji rzeczowych następowało z trudem i bardzo powoli. Przyczyną takiego sta-
nu rzeczy były m.in. trudności z przyswojeniem jej algorytmu – wymagające-
go znajomości zagadnień matematyki wyższej, w tym w szczególności rozwią-
zywania cząstkowych równań różniczkowych. Powodowało to naturalną niechęć 
w środowiskach pracowników przemysłu, preferujących proste i zrozumiałe roz-
wiązania. 

Obecne zainteresowanie metodą opcji rzeczowych wiąże się z dopracowa-
niem się przez naukę przystępnej i spójnej koncepcji, bazującej na schematach 
kratownicowych, określanej popularnie jako tzw. podejście MAD. Koncepcja ta 
zakłada, że instrumentem bazowym opcji rzeczowych jest wartość bieżąca brutto 
PV, która rozwija się w czasie w sposób standardowy – zgodnie z geometrycznym 
ruchem Browna (lub procesem pochodnym) z tzw. zmiennością skonsolidowa-
ną. W celu dopełnienia wymogów teoretycznych przyjmuje się ponadto założe-
nie, że walorem bliźniaczym instrumentu bazowego – wartości PV – jest wartość 
tego samego przedsięwzięcia, kalkulowana bez uwzględnienia elastyczności (za-
łożenie MAD). 

Stanowi to istotną różnicę w stosunku do założeń teorii wyceny opcji finan-
sowych określanych na aktywach, które są przedmiotem wystandaryzowanego 
rynkowego obrotu, co powoduje, że w prostszy sposób można oszacować ich pa-
rametry; powszechna dostępność notowań tych walorów umożliwia ich bieżącą 
obserwację i dokonywanie analiz umożliwiających określanie ich zmienności – 
czy to na podstawie badania danych z przeszłości (zmienność historyczna), czy 
też na bazie kursów opcji na aktywa (zmienność implikowana). 

Założenie MAD jest jednak krytykowane18. Za główne przyczyny tej kryty-
ki uważa się:

18 A. Borison: Real Options Analysis: Where Are the Emperor’s Clothes? „Journal of Applied Cor-
porate Finance”, Spring 2005, Vol. 17, No. 2, s. 17-31.
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fakt, że wartość aktywów podstawowych szacowana jest w sposób całkowi-1) 
cie subiektywny,
założenie, że instrument bazowy zmienia się zgodnie z geometrycznym ru-2) 
chem Browna lub procesem pochodnym.
Założenie, że subiektywnie oszacowana NPV jest wartością, którą osiągnąłby 

projekt, gdyby podlegał obrotowi rynkowemu – pomija jednocześnie możliwość 
określenia jego aktywów bliźniaczych, a tym samym przekreśla również ewentu-
alność zidentyfikowania takich walorów dla jakichkolwiek jego zmiennych – np. 
cen. W konsekwencji, z wyjątkiem stopy dyskontowej „dostosowanej do ryzyka”, 
założenie to ignoruje w zupełności wszelkie inne związki danego przedsięwzięcia 
z rynkiem. Ponadto subiektywne szacowanie wszystkich zmiennych może ozna-
czać możliwość skorzystania z arbitrażu, jeśli tylko jakieś elementy przedsięwzię-
cia mają swoje rynkowe odpowiedniki. Wymienione argumenty summa summa-
rum prowadzą do wniosku, że założenie MAD może być zasadne jedynie wtedy, 
gdy pomiędzy wycenianym przedsięwzięciem (lub jego parametrami) a rynkami 
finansowymi nie występują żadne istotne korelacje.

Z kolei założenie o kształtowaniu się zmian wartości bieżącej brutto PV 
zgodnie z procesem stochastycznym niesie ze sobą istotne implikacje w kontek-
ście kalkulacji zmienności. W sytuacji oddziaływania na przedsięwzięcie różnych 
źródeł niepewności (np. cen, kosztów, wielkości produkcji) niezbędne jest zredu-
kowanie jej do pojedynczego parametru – zmienności skonsolidowanej projektu. 
Metody określania tej zmienności są wszakże dyskusyjne.

Ponadto założenie o geometrycznym modelu zmian instrumentu bazowego 
w konsekwencji oznacza, że PV nie może przyjmować wartości ujemnych, co 
w rzeczywistości nie jest prawdą.

Z przedstawionej powyżej krytyki wynikają wnioski o konieczności istot-
nych modyfikacji metodycznych algorytmu wyceny opcji, a mianowicie:

odejście od założenia MAD w sytuacjach, gdy istnieją instrumenty bliźniacze 1) 
jakichkolwiek parametrów inwestycji,
utrzymanie założenia MAD wyłącznie w przypadkach, gdy nie ma możli-2) 
wości zidentyfikowania aktywów bliźniaczych, z dopuszczeniem możliwości 
zmian PV według arytmetycznego ruchu Browna.
Odstąpienie od założenie MAD, przy pozostawieniu jako właściwego instru-

mentu bazowego opcji rzeczowych wartości PV, wymaga przetworzenia modelu 
klasycznego ROA obejmującego:

bezpośrednie modelowanie parametrów przedsięwzięcia, które mają swoje 1) 
walory bliźniacze,
adiustację jego przepływów pieniężnych modelowanymi wartościami,2) 
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modelowanie (wtórne) wartości PV.3) 
Aktywa modelowane pierwotnie nazwano „referencyjnymi”, a wtórnie – 

„konsekutywnymi” instrumentami bazowymi. W artykule pokazano, że prawdo-
podobieństwa neutralne względem ryzyka w gałęziach drzew instrumentu refe-
rencyjnego i konsekutywnego nie pokrywają się ze sobą oraz że opcja czekania 
zmienia strukturę waloru konsekutywnego.
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aBoUt reFerentiaL & conSecUtiVe UnderLyinG 
inStrUMentS oF reaL optionS

Summary

Since 1990s real options analysis (ROA) has been perceived as the alternative to 
the discounted cash flow method. The ROA approach, enabling more accurate valuation 
of real assets and formulating reasonable strategy for the companies, has attracted the in-
creased interests not only among the academics but also in the industry. The increase of 
desirability of the ROA approach is caused not only by pros of the method but also with 
last modifications in its algorithm that substantially simplify the calculus. The most popu-
lar and widespread procedure of the ROA uses gross present value, PV, as the underlying 
asset of real options. Unfortunately, such approach involves several theoretical problems 
– the PV usually has not any twin assets that neither would be quoted in stock exchang-
es nor traded publicly. The paper refers to the mentioned questions concreting the concept 
of an underlying instrument of real options and demonstrating that the PV asset should be 
modeled in indirect manner. 


